
ْ 
 ا



 ولعلا
 او باهرالا يف هرثأو عمتجملا داسف
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو « نيملاعلا بر هلل دمحلا

 . نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس « نيلسرملا

 يناثلا ينطولا راوحلا يف ةكراشملا ىلإ تيعد دف : تغب اهأ

 يننأل كلون« نيتتا رخو او لج مادا تنكو ,ةمركملا ةكمب

 تاءاقللاو تارمتؤملا ماظن تيسن لب ةرظانملاو راوحلا لوصأ تيسن

 هك راشلا نعنع قيكرت وا و اهعفقك راشلا تنك رت كس نينا دل

 تاءاسقللاو تارمتؤملا ىوس « ةيرجه .١4.0 ةنس نماهيف
 , ةيحيرالا

 يردص حرشنا ةعورشملا ةيوبنلا ةراختسالا دعب مث

 ثحو اهيلإ اعدو اهنضتحا يتلا ةنوميملا ةوعدلا هذهل ةباجتسالل

 كلذ متو « زيزعلا دبع نب هّللا دبع ريمألا دهعلا يلو ومس اهيلع
 ه5/١١/474١ )نيب ةرتفلا يف ةمركملا ةكم يف هّللا دمحب

 عضاوتم ثحبيب هيف تكراشو « ( ه1 414/11/54 ىلإ

 يدي نييييللا اذه وهرب« ىتامتدهللا ءانك نإ اكرام نورك

 اذه جهنم نايب اهيفو ةوعدلا ة ةروص كلذ لبق مدقأو 0 ىراقملا

 . كرابملا ءاقللا



 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 هللا هظفح يكلام لا يولع نب دمحم خيشلا ةليضف

 دعبو « هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

 مكالوتيو مكتليضف يف كرابي نأ لجو زع هللا لأسأف

 . هتياعرو هظفحب

 هيف ةكراشملا ةرئاد عيسوتو هتركف ريوطت ىلإ تعد ىتلا يركفلا

 يركفلا راوحلل يناثلا ىنطولا ءاقللا دقع ىلاعت هللا ةئيشمب ررقت

 ىلا 45800 111/6 ىفاارابقعا ماي ةنسيك ةدللو ةنركل ذك ىف

 ةيجهنم ةيؤر : لادتعالاو ولغلا ) : ناونع تحت دقعي فوسو

 دبع كلملا زكرم ىف ةيسيسأتلا ةنجللا تطعأ دقلو « ( ةلماش

 : ةيتآلا تارابتعالل عوضوملا اذهل ةيولوألا ىنطولا راوحلل زيزعلا

 ةيبرعلا ةكلمملا ىف - راوحلل سيسأتلاب ةقيثولا هتلص ١-

 . هديلاقت ءانبو هبادأ مسرو - ةيدوعسلا

 ولغلا ةروص يف رهظ مالسإلا خيرات ىف رمدم فارحنا لوأ نإ ؟

5 



 ةقرفلا نوكت نأ يف ببسلا وه ناك كلذ لعلو « فرطتلاو

 ثيداحألا اهنم ترذح يتلا ةديحولا ةقرفلا اهب تفصتا يتلا

 ىرخألا قرفلا نيب نم اهمذ يف تضافأو ةحيحصلا ةيعرشلا

 . مالسإلا نع تفرحنا يتلا

 ديدهتلا ةصاخ اندالبو يمالسإلا ملاعلا ههجاوي ام رطخأ نإ - *

 تابنإل ةايع العب فالكون ا رعلا منيع نينا وحرب

 ] . فرطتلاو ولغلا

 هللا رت ةليم ورغ ءابسرالا ادب رمعألا ذه ووو
 ةعيبطلا يف رشلاو ةيناودعلل نانعلا قالطإ يف فرطتلاو

 هلوانتي نأب ةيانعلا عوضولم لا اذهل دادعإلا نمضت دقو « ةيرشبلا

  ةيوبرتلاو . ةيجولوكيسلا هبناوج عيمج نم راوحلا
 سمخ كلذل تمدقو « ةينيدلاو « ةيداصتقالاو « ةيعامتجاللاو

 نأ عقوتملا نمو «. صاصتخالا يوذ لبق نم تبتك ةقرو ةرشع
 . نييمالعإلاو نيركفملاو ءاملعلا ةبخن ءاقللا اذه يف كراشي

 هيف ةكراشملل ءاقلل ةيسيسأتلا ةنجللا مكتراتخا دقو

 مكتباجإب نيرورسم نوكن فوسو « كلذل مكتوعدب ينتفلكو
 نم مايأ ةرشع لالخ يف كلذب يتدافإب فطلتلا لمأ « ةوعدلا
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 ةمدقملا قاروألا عيمج كلذ روف مكل لسرت فوسو « هخيرات
 ريرعلا كيع فلما كرا ةفاتغلا ةتامآلا نيةدافإلا ةوأ امك جواقلن

 ءاقللا رقم ىلإ نيكراشملا لاقتنا بيترت ىلوتتس ينطولا راوحلل

 . كلذل مزلي ام لك نيمأتو مهناكسإو مهلابقتساو

 ١ هتاعوضومو هرواحم نمضتت ءاقللا جمانرب هيطب قفرم

 يركفلا راوحلل يناثلا ينطولا ءاقللا سيئر '

 نيصحلا نمحرلا دبع نب حلاص



 ميحررلا ن نمحرلا هللا مسب

 يركذلاراوحلل يناثلا ينطولا ءاقللا

 ١ ةلماش ةيجهنم ةيؤر : لادتعالاو ولغلا : ءاقللا ناونع

 . ه١ 141714 ةدعقلا وذ / 94  ه : ءاقللا خيرات

 '/ مايأ ةسمخ : ءاقللا ةدم

 : هرواحمو ءاقللا جمانرب

 هفادهأو ءاقللا عوضوم ًاحرش نمضعتي : ءاقللا حاتتفا : ًالوأ

 2 . راوجلا بادآو

 .تاقللا رواج“ اناث

 ش ةيلاتلا تئاعورلا نمو « يعرشلا روحا : لوألا روحا

 ب 2 د ني دوو وي ١

 . ةلماش ةيعرش ةرظن : دقلة

 الرا يف واخلا «ريفكتلا يف وغلا: رم ١
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 فورعملاب رمألا يف ولغلا ء رمألا يلو ىلع جورخلا « ءاربلاو

 يف ولغلا « نيملسملا ريغ عم لماعتلا « ركنملا نع يهنلاو

 . ريغلاو سفنلا ىلع ديدشتلا

 ,اهتابجاوو ةنطاوملا قوقحو « موكحم او مكاحلا نيب ةلصلا - 5

 . ولغلاب كلذ ةقالعو

 : هع يعامتجالاو يسفنلا روحا : يناثلا روحا

 رهاظملا )ةيدوعسلا ةئعيبلا ىف ةيعامتجالا ةكيقستلا ح8

 . بيلاسألاو

 . ( ةيعامتجا

 : نمضتيو « يوبرتلا روحا : ثلاثلا روحيا

 ةعيبط مأملعم مأ جهنم ةيلاكشإ ) ةينيدلا جهانملا- ١



 . ( ريكفتلا طامنأآ ) ةنزتملا ةيصخشلا ءانب يف هرودو ميلعتلا - ؟

 ةققحم يه له ةيفصاللا ةيوبرتلا ةطشنألا - *

 . لادتعالا وأ ولغلل

 : نمضتيو « يمالعإلا روحا : عبارلا روحم ا

 ١ - ولغلا ةرهاظ جالعل ةحضاو ةيمالعإ ةسايس كانه له .

 يف كلذ رودو مالعإلا لئاسو يف ريبعتلا رح ةيبفا تا
 وقل هلام

 يف هرودو ةفلتحلا مالعإلا لئاسو يف ينيدلا باطنخلا - ٠م

 2 لادععالا قيقع و ولعلا ةهجئاوم

 . يضعبو ىذاصتقالاو يتناسلا و وا: سئاقلا ىرخغا

 اهمهفن فيك ةيلودلا ةحاسلا ىلع نيملسملااياضق ١-

 ظ . ولغ نود اهعم ىطاعتنو

 يف ولغلا ةجلاعم يف ًاقيبطتو ًاركف ةيسايسلا ةكراشملا ةيمهأ - ؟

 . ناسنإلا قوقحو تايرحلاب كلذ ةقالعو يدوعسلا عمتجما



 , داسفلا « ةلاطبلا : ولغلا ىف هرثأو يداصتقالا لماعلا - *

 ْ . قطانملا ةيمنت

 تايصوتلاو جئاتنلا زربأل دصر ) نمضتيو ءاقللا جئاتن : ًافلاث
 لولحلا عضو عم ولغلا ةرهاظ ةجلاعمل ءاقللا اهيلإ لصوت يتلا

 : كلذ نمضتتو ( ةبسانملا ةيجيتارتسالا حارتقاو

 نايبو يدوعسلا عمتجا يف ولغلا ةرهاظ مجح مييقت ١

 0 . اهريثأت

 .ولغلا ةرهاظل ةبسانملا لولحلا عضو - ؟

 . عمتجملا يف ولغلا ةرهاظ جالعل ةيجيتارتسا دادعإ -



 ميحرلا نمحرلا هللا مسب .

  نيصحلا ٠ روس يع ب سابا ايدج

 للا سرح 2 يركفلا راوحلل ينطولا ءاقللا سيئر

 هتاكربو هّللا ةمحرو مكيلع مالسلا

 مكتوع 1100087

 يلو ةوعدل ةباجتسا « يناثلا ينطولا ءاقللا روضحل يصخشل

 . بابلا اذه يف  هّللا هظفح - دهعلا

 هللا لآسنو « ءاقللا اذه روضح ىلع قفاوم يننأب مكديفأ

 ئفطي نأو « لامعألا حلاصل مكايإو انقفوي نأ ىلاعتو هناحبس

 ْ رع نأو « نيملسملا نيب ةنتفلا نارين

 . قحلا ىلع مهلمش

 . ملسو هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع هّللا ىلصو

 يتسلل كالا يرلع نيدتحع املا ]



 ميمشرلا محا هللا مس

 كرش نلف ماسلا الفلا و نينلاسلا بودل ةضحلا

 . نيعمجأ هبحصو هلا ىلعو دمحم انديس « نيلسرملا

 :عرو مكيلع ماسلا: ةقابنألا يد وك تاتا نعي انا

 : هتاكربو هللا

 هذه زورب ةوقب ييحأو ةمبركلا ةوعدلا هذهب بحرأ مث

 ةيرورض اهنكل « ةرخأتم تءاج نإو ىهو « ةليلجلا ةركفلا

 . ررضلا لاحفتساو « ررشلا راشتنا لبق تءاج اهتيل ايو « ةمزالو

 عامتجا ةماقإ ىلإ توعد دق ىننأ ؛ مكل ركذأ نأ بحأو

 كلذ لامهإ ىلع ةبترتملا جئاتنلا نم ترذح دق يننأ امك



 نم ريذحتلا ) يباتك يف ؛ فرطتلاو ولغلا ببسب اهلوصح

 . نينس رشع لبق عبط يذلا « ( ريفكتلاب ةفزاجما

 اهل بسانملا اهتقو يف تءاج ةليلجلا ةوطخلا هذه نإ

 ناك ام اذهو « اهلهأ نمو اهلحم يف تءاجو - دهاش عقاولاو -

 نسحو مهءاجرو مهلامآ نوقلعي مهنأل ؛ انم هلك ملاعلا هرظتني

 اهنأ نوربتعيو , اهئاملعو اهتسايسو اهلاجرو ةكلمملاب مهنظ

 . ةنسحلا ةمكحلا وه ةيضق وأ ةلأسم يأ يف اهلوق نأو ع نازيملا

 . ىلاعت هللا معن نم اذهو « حجانلا يأرلاو حجارلا لقعلاو

 ىلع ىيتأت يتلا ةميكحلا تاوطنخلا هذه نأ دقتعأ انأو

 رودص لبق يفاشلا نايبلا اهيف « اهنم ةيانعبو « ةلودلا ىوتسم

 دعب هنالعإو هريرقت نم دب ال يذلاو « مكنم بقترملا نايبلا

 ينالعإ نايب انه نكل « مكتارواحمو مكتاشقانمو مكثوحب

 رودص لبق « فقوملا اذه هب قطني يذلا وهو « مدقم يلامجإ

 . اهثداوحو رومألا تايرجمب يليصفتلا نايبلا

 يواعدو هبش عطق ىلع ديكأتلا وه يلامجإلا نالعإلا كلذو
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 ةيباهرإلاو ةيرفكلا مهلامعأ يف نوجعتحي نيذلا ءايعدألا

  ءاركنلا مهمئارجو « ةئيسلا مهتازارفإ اهيلإ نوبسنيف « ةكلمملاب

 ةمئأبو نيلوعسملاب مهراتهتساو « ةنسلاو باتكلا ىلع مهتءارجو
 ايلا بنا رسو ىانلاو ةنجلل تحعيررتو 6 ميعئاعو قيعلرللا

 : مهب ررغملا نم مهكلف يف رودي نمت نوديريو نوهتشي نم ىلع

 . رظن الو ةريصب الب مهقيرط يف ريسيو « مهعم قاسنيو

 نيك اسما ورد اتفعتسلا نه بك دينانلا | ذه ةيعست تيه دقو:

 تاردق مهن اربع ةلووج فاعمل لاح, يهتازلك ذل نكي ىف نيذلا

 نم ةليسو يأ يف ء«رشدت وأ رادت جمارب مهراكفأل الو ءعمست

 اوعاضو « ةتغب اوحارو « ًاملظ اولكأف ءرشنلاو مالعإلا لئاسو

 ,نودعقيو نوموقي مهوضراعم هيف ناك يذلا تقولا يف « ةتلف .
 الخ ) : لئاقلا لوق مهيف قمح دقو « نوؤاشي امك نوكرحتيو
 لاخر نلقي ب انلا ذاك فيدو ) يرفصاو يضيبف وجلا كل

 ال يذلا يناطلسلا فقولاك ًافوقوم ةرئادلا زكرمو « ًادودحم

 ءرظن الو يأر الف « عراشلا صنك هنإ : هيف ليق يذلاو « لدبتي
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 . ةعجارم الو راوح الو

 مهسأر ىلعو « انرومأ ةالو قفو دق ىلاعتو هناحبس هللا نِإو

 اذه ىلإ اعد يذلا . نيمألا هدهع يلوو نيفيرشلا نيمرحلا مداخ

 يهو ةصاخ ةياعر هاعرو « ىداهلا يملعلا راوحلاو يركفلا ءاقللا

 . ًاريبك ًاعفن عفنتو « ًاريطخ ًارش عفدت « ةقفوم ةميظع ةوطخ

 2 تامرح ناصتو « ضارعأ ظفحتو ءامد نقحتس مكو

 ؛ ةسوردملا تاوطخلا هذه لثمب « تارغث دستو « تاروع رتستو

 اندالب يف هب هللا انمركأ ام ىلع ةحضاو ةلالد لدحت يتلاو

 نيدلا رشن ىلع مهدهع ةيادب ذنم نولمعي ماكح نم ؛ ةزيزعلا

 ةيعامتجالاو ةينارمعلاو ةيناسنإلا ةراضحلا ءانبو « ةفاقثلاو ملعلاو

 كلملا موحرملا نم ءادتبا ء ةحضاو جهانمو « ةنيتم سسأ ىلع

 قراوفلا لازأو « ةملكلا عمجو « ةريزجلا دحو يذلا ءزيزعلا دبع

 ءونسلا ةاعو' ني ل ىضعسم ةيريطعلا رجاوتللا ياهوو ةييعرعلا

 ميسا ىف اناكب ةينانجتالا عالتخدلاةولضلاو نيلتقطنالا' نم

 «٠ قداص ءالوب هتدايقب محتتلملا , دحوملا كسامتملا يدوعسلا
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 . ةنامآلاو ةقئلاو ةبحماب ءولمم

 وهو - مويلا هنم يناعي يذلا وه رشلاو ءالبلا اذهو
 تتار لاو ةقرقتلا نم ىتحب ال انا كاعمتملا ومد ريقك يلطاتكلا
 ثب نم « هيف حالصإلا ءايعدأو ءوسلا ةاعد نكمت ذإ « فوخلاو

 يركفلا فالدلا ةصرف مانتغاو ؛ ةروصلا هيوشتك « ةئنتفلا

 ديقعتو لكاشملا ديلوتل يعقاوو يهدب رمأ وهو « اندنع يملعلاو

 الو « قرفت لب عمجت الو ءهرضت لب عفنت ال اياضق قلخو « رومألا

 سانلا نم ريثكو « اهاهتنم ىلإ اهادتبم نم مذت لب اهابقع دمحت

 يفتختو ًانايحأ ودبت يتلا « مويلا اهرانب يلطصيو « اهملأ قوذي

 * رت دايخ
 امي
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 ريغفكلاي فولغلا

 . راوحلل ءاقللا اذه زئاكر دحأ وه عوضوملا اذه يف ثحبلاو

 دق ذإ « ظفللا اذهل ةيوغل تاليلحت يف لخدأ نأ ديرأ الو

 ديدحت يف لاقي نأ نكمي هنأ ريغ « ناوخإلا نم يريغ اذه لوانتي

 يتلا « ةيطسولاو لادتعالا دح نع جورخلا وه هنإ : ولغلا

 ندعو هاو كانيمعلا ىلا عمره اهبا اعمر هفاجبالا اهددج

 اطَسَو ةّمأ مُكاَنْلَعَج كلّذكو ف : ىلاعت هلوقب ء اهنع جورخلا نم
 يف أطسو ١47 ( ٠) : ةرقبلا ) © ساثلا ىَلَع ءادهش اوُنوُكَتْل

 . ( ماكحألا يف ًاطسوو « نامزلا

 : ىلاعت لاق « ناسنإلا مدق ميدق ىنعملا اذهب ولغلا يأ وهو

 . ( ١7١ : ءاسنلا ) 4 مكنيد يف اوُلْغَت ال باتكلا َلْهآ اي »»
 « نيدلا يف ولغلاو مككايإ » : كو هل هيلع هلل ناس لانو

 يف دمحأ هجرخأ ( نيدلا يف ولغلاب مكلبق ناك نم كله امنإف

 . 2")دئسملا
 )١( دمحأ دئسم ) )1١15/1ملسم طرش ىلع حيحص هدانسإو ء 1801 مقر .
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 نم ةمأ لك نأ يهو ؛ ةمهم ةدئاف اديطعي ثيدحلا اذهو

 ببسو « ةميدق ةفآولغلا ذإ « نيلاغملا نم ولخت ال ةقباسل ا مألا

 . مثألا كالهل

 باهرإ نم هعبتي امو فرطتلاو ولغلا ناديم يف مهل دوهيلاف

 كلذو « خيراتلا اهب قطني « ةروهشم ةريثك فقاوم وتعو ملظو
 يف دنسجتت يتلا « ةئيشملا فقاوملا مهئايبنآ نم اوفقو امديح

 2 مهملظو مهداهطضاو . مهيلع مهتاءارتفاو « مهل مهبيذكت

 فقاوملا هذه لك ميركلا نآرقلا لجس دقو « مهضعب لتقو لب
 ةيوم ابنا دعلو )» : ىلاعت هلوق يف ةعينشلا لاعفألاو « ةيزخما

 مُيِرَم نبا ىسيع اَيتآو لسرلاب هدْعَب نم اَمِمَّقَقَو باّتكلا
 الاقي ارب فواح خلك يذق عر ار هانت

 . ( 8ا/ : ةرقبلا ١

 ىسيع مهضعب عفرف مهتديقع يف ًاضيأ ىراصنلا ىلاغ دقو
 : ىلاعت لاق « هودبعو ةيهولألا ناكم ىلإ مالسلا هيلع ميرم نبا
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 لمص رح ١ حج 060
 سا رسولا

 َلاَقَو َميِرَم نبا حي بتملا وه هللا نإ أولاَق َنيذلا َفَكَدَقَل »

 . كِرشي نَم ُهّنِإ مُكبرو يبر هللا ودب عا ليئارسإ يب اي ٌحيسَملا
 نم َنيملاَظلل امو رانا ُهاَوْأَمَو َةّنَجْلا هَِلَع ُهَّللا مرح ْدَقَف هللاب

 هلإ نم امو ةّئالّن ثلاق هللا نإ أوُناَق َنيذلا َرَفَك ْدَقَل « راصنأ

 ًاورفك نيل نسم رولرلاهع ويحل هدي مل نإَو دحاو هلإ لإ

 روُفَغ هّللاو هَنوَرْفْعَتَسَيَو هللا ىَلِإ َنوُبوُتَي الَقأ # ميلأ ُْباَذَع مُهْنم

 . ( 74 - 1/7 ةدئاملا )« 4 ٌميِحَّر

 لب ؛ بسحف همأو حيسملا يف ولغلا ىلع مهفقوم رصتقي ملو

 قح مهوحنم نأ ىلإ نابهرلاو رابحألا ةناكم عفر يف اولاغ

 يف مهعابتاو « ةقلطملا مهتعاطب اومزتلاو « هلل ا نود عيرشتلا

 نولحي اوناك مهنأل كلذ ؛ هماكحأو هّللا عرش فلاخي ام لك

 ظ عئارشو اماكحأ نورقيو « لالحلا مهيلع نومرحيو مارحلا مهل

 مهرابحأ ْأوُدَحَنا #9 :ىلاعت لاق ةعاطلاو لوبقلاب ىراصنلا اهاقلت

 أاورمأ امو ميرم نبا حيسَمْلاو هللا نود نم اباَبرأ مهتاّبهَرَو

 «  © نوكرشي امع هَئاَحْبس وه الإ هَلإ آل ادحاو اهل أوُدّبْعَيل أل

 ١ ةبوتلا : ١” ( .
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 يف ةريثك فقاوم ىراصنللف ايندلا ةايحلا بناج يفامأ

 : ىلاعت هلوقب ميركلا نآرقلا كلذ لك نع ربع دقو « ولغلا باب

 هللا ناوضر ءاّغتبا الإ مِهّيَلَع اًهانّْبَتَك ام اَهوُعَدَتَبا ةّيناَبْهَرَو 2,

 . ( 7 : ديدحلا )« 4 اهتياعر قَح اًهوعَر اَمَق

 ضعب نم فيرشلا يوبنلا رصعلا يف ولغلا نم ئش رهظ دقو

 مل هنأ عم « هلصأ نم تيمأو « هلحم يف تبك هنكلو « دارفألا

 نكلو « ةدابعلا لاجم يف ناك امئِإو , يدقعلا بناجلا يف نكي

 مهل فقوو « هاجتالا اذه مواق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا

 . حيحصلا جهنملا ىلإ مهدشرأو « داصرملاب

 هنع هللا يضر سنأ نع حيحصلا ثيدحلا يف ءاج امك

 هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا جاوزأ تويب ىلإ طهر ةثالث ءاج : لاق

 املف « ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا ةدابع نع نولأسي ملسو

 ىلص يبنلا نم نحن نيأو : اولاقف :«2') اهوُلاقت مهنأك اوربخأ

 ءرخآأت امو هبنذ نم مدقت ام هل رفغ دق « ملسو هلآو هيلع هللا

 )١( ةليلق اهنأ مهنم لك ىأر يأ اهولاقت .
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 ن1 يبخلا لاقو أ دفا لدللا يلضا ىتان انا انما ؟يهدجا لاك

 الف « ءاسنلا لزتعأ انأ : رخآ لاقو « رنطفأ الورهدلا موضأ

 : لاقف « ملسو هلآو هيلع هّللا ىلص هّللا لوسر ءاجف « ًادبأ جوزتا

 هلل مكاشخأل ينإ هللاوامأ ءاذكو اذك متلق نيذلا معنأ »

 , ءاسنلا جوزتأو دقرأو يلصأو رطفأو موصأ ينكل « هل مكاقتأو

 يف يراخبلا هجرخأ )( ينم سيلف يتنس نع بغر نمف
 0 حيحصلا

 ظ 00

 باجيإ يف دهتجم داهتجا ىقبي ال يوبنلا هيجوتلا اذه دعبف

 ىلع سانلا ةمكاحم وأ « هعنمي مل ام عنم وأ « عرشلا هبجوي ملام

 . هركفو هرظن بجومب كلذ

 ةدابعلا يف دانهتجالا نع ىهنلا ثيدحلا اذه ىنعم سيلو

 هكلف يف بولطم -داهعتجالا يأ كلذ نإف ءًاقلطم

 مِهنَيِدهَنَل اًنيف اوُدَهاَج َنيِذَّلاَو إ : ىلاعت لاق امك يعرشلا

 , ( 55: توبكنعلا ) « # َنينِسَحَمْلا َعّمَل َهَللا َنِإَو انَلْبُس

 ١ ( مقر , حاكنلا يف بيغرتلا باب , حاكنلا باتك 0.51 .
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 اًهضرَع ةئجو مكبر نم ةَرْفْغَم ىَلِإأوَعِراَسَو آف : ىلاعت لاقو
 : ( 1١7 : نارمع لآ ) © َنيَقّبَمْلل تادعأ ضرآلاو تاواَمَسلا .

 ًاركذ َهَّللا اوَرُكْذا اوْمَمآ َنيِذّلا اًهيَأ اي إف : ىلاعت لاقو
 2( 47٠ 41 : بازحألا ) © ًاليصأو ةَرْككَب هوحبسَو * ًأريثك

 قالا ينانيتسلل ناك نيب ةقرارملا ىل ريع فدعا هه
 اوعنمو ؛ اهوبجوأف ءايشأب مهسفنأ اومزلأ مهولغ يف ءالؤه

 . ولغلا نيع اذهو « اهومرحف ءايشأ نم مهسفنأ .

 هيا نو هي ردع لا قي ب نسا
 هراكنإ الملا ىلع كلذ هنالعإ ناكف 5 5-0 عراسو ع هاجتالا

 ةرظنلا هذه ححصو « ًاولغ ةتايط د يذلا هاجتالا اذهل

 يف ددشدتلاب نوكت ال نأ ايي هوقو هّللا ةيشخ قيقحتل

 توب ةكراؤلاب هلق اينك قوكن امغإو ؛ ىرخأ يف طيرفتلاو فقاوم

 ةيبلاظلا لك"

 ةدابعلا يف داهتجالا نيب اد قيفد قرفلا نإف اذه ىلعو

 . نيدلا يف ولغلا نيبو هّللا ةعاطو



 نية سيهما ءريتلاو نلماغلا ضعت هيكشلا قمل وكل

 اعنص نونسحي الو « حلطصملا اذه لامعتسا نوكيسي هليصحت يف

 . ريبك رش عقي اذهبو « سانلا ىلع الو مهسفنأ ىلع هقيبطت يف

 . عمتجماو نيدلا يف ةنتفلا نم ةميظع باوبأ حتفنتو

 يف قرفلا يونكللا يحلا دبع تانسحلا وبأ خيشلا ققح دقو

 نم راتكرلا انا ىلع ةديككلا ةناكإ ف .هيانع نق يكل عوضرلا اذه

 لهأ ضعب فصو رهاظلا ولغلا نم نإ لب ( ةعدبب سيل دبعتلا

 نيلغتشملاو اهل نيغرفتملاو ةدابعلا يف نيطرخنملا ةيبرتلاو كولسلا

 الف !! نيفرخا ةعدتبملاب ءالؤه فصو ولغلا نم هنإ : لوقأ ؛ اهب

 . ميظعلا ىلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح
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 ولعغلارهاظم نم

 موجهلا نم مهضعب هب انعلاطي ام ةعيدشلا ولغلا رهاظم نمو

  مهتماعو ةيمالسإلا ةمألا ءاملع نم ةعومجم ربكأ ىلع سرشلا

 ةيضابإلاو ةعيشلاو ةيديرتاملاو ةيرعشألا ىلإ نوبستني نيذلا نم
 « لالضلاو كرشلاو رفكلاب مهيلع مكحلا قالطإو « ةيفوصلاو

 الو طرش الو ديق الب ةقلطم ًاماكحأ اذكه ةلملا نع مهجارخإو

 . لوصأ الو طباوض

 ةيظفللا بسنلا ةقيقح ليلحت يف لخدن نأ ديرن ال نحنو

 اذه ليصافت نقولا , اهخيراتو اهتأشنو « اهتالولدمو اهيناعمو

 اهلاجمو « اهب صاخلا اهناديم اهل هذهف « برشملا كاذ وأ بهذملا

 ثحبلا مسا تحت اهيف ثحبت يتلا ةمئاقلا اهتايرظنو يملعلا

 فرجا را ماعلا

 ريذحتلاو هيبنتلا ةيضق ىلع زيكرتلا وه انمهي يذلا امنإو
 امر سل تا را يا يا ل الا
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 يف داسفإو باهرإ نم ريفكتلا اذه ىلع بترتي امو « بهذملا

 . ضرألا

 ةيرشبلا حاورألا نم ريثك هتيحض بهذ دقف باهرإلا امأ

 . تافالخلا هذه درج

 مدهو بيرخت نم عقي اميف ةرهاظ هدهاوشف داسفإلا امأو

 ةعامج نأ تبث دقف « ملست مل ةيملعلا بتكلا ىتح ريفكتو

 بتكلا ضعب قارحإب اوماق - فسأللو - داهجلا ىلإ نوبستني

 : ةيفلعلا ةاعوسولاو

 ش يراخبلا حيحص حرش يرابلا حتف ' ميظعلا باتكلا اهنمو

 كرفت اع رجس نانا عدقأ ىويعتني رح نتا ظلاحلا

 يف يتلا . تافصلا ثيداحأ حرش يف مهكلسم كلس هنأو

 . . يراخبلا
 نأ ؛ مهمولن وأ مهبتاعن نأ لبق انيلع بجي : لوقأ انهو

 . بجعلا لطب ببسلا رهظ اذإو « ببسلا فرعن

 فز



 ملعلل نيبستنملا ضعب نأ تملع اذإ بجعلا كب لوطي الو

 ثوحبلا كلذ يف فلأو « ةيرعشألا ريفكتب مكحو ىتفأ امنيح
 وه ناك ؛ تاملكلاو تارضاحملا كلذ يف ىقلأو « لئاسرلاو

 اذه عنص يذلا وهف «جئاننلا كلت لك يف رشابملا ببسلا

 أيهف مهيديأ ىلإ هديب هملس مث « هعنصم ىف هغاصو « حاتفملا

 صكن ؛ هيعارصم ىلع بابلا اوحتفو اومدقأ امل مث « قيرطلا مهل

 نكلو « نورت الام ىرأ ينإ مكنم ءىرب ينإ : لاقو ؛ هيبقع ىلع

 . ربيخ تبرخ نأ دعب

 : ةليوط ىوتف دمحم يبأ هيقفلا ىواتف يف تيأر كلذكو

 : اهيف لاق ةددعتم لئاسم: نع اهب لكس دق ةنسح ءايش؟ اهيف

 تداعو رزع مهنعل نمف ةيرعشألا ةمئأل ءاملعلا نعل امأو

 ةنعللا تعقو ةنعلل الهأ سيل نم نعل نمف « هيلع ةنعللا



 لوصأ راصنأ ةيرعشألاو « نيدلا عورف راصنأ ءاملعلاو « هيلع

 : 0 . 2') نيدلا

 اهيلع عمجأ يرعشألا ةديقع نأ مالسلا دبع نب زعلا ركذو

 كلذ ىلع هقفاوو « ةلبانحلا ءالضفو ةيفنحلاو ةيكلاملاو ةيعفاشلا

 بجاحلا نب ورمع وبأ هنامز يف ةيكلاملا خيش هرصع لهأ نم

 . يريصخلا نيدلا لامج ةيفنحلا خيشو

 مه ةرعاشألا : دئاقعلا حرش ىلع هتيشاح يف يلاّيَخلا لاق

 . 2') ةعامجللاو ةنسلا لهأ

 بهذملا اذه نع ثحبلاو ةساردلا ماقم يف انسل انه نحنو

 امب هيلع مكحلاو « هيلع ينبني امو هتقيقحو برشملا كاذو ؤ

 هل اذهف « ةيراوح تاعانقو جئاتن نم « تاساردلا كلت هيضتقت

 نع ع ا ل مولا يي رب ظ

 كلذ ينقع ىف ميغ ورمج ارا نيرا ايخيراتو اهنطوو ايهلع

 )١( ةيميت نبا ىواتف عومجم )١15/4(
 ةداسلا فاحتإ (؟) )7/19(



 ىف ىعسلا وه دوصقملا نأ ماد ام « بابلا اذه ىف حرطي ام لك

 رذعلا سامتلاو ؛ ةملكلا عمجو « لطابلا لاطبإو « قحلا قاقحإ

 « نسحلا ليوأتلا هفقوم ليوأتو « هب نظلا نيسحتو « دهتجم لكل

 هلا هيافنللا ننس مللا نوسة دع ع اقالاقنا  فيقفلا

 عيسي 3 هيلع قفتم ( رجأ هلف أطخأ مث دهتجاف مكح اذإو

 بهذملاو ركفلا لاجم - لاجملا اذه ىف باب لك نأ انفارتعا

 , كاردتساو بقعت نم ملسي الو « داقتنا نم ولخي ال - يأرلاو

 نم لطابلا هيتأي ال يذلا « هللا باتكل الإ تسيل ةمصعلا نإف

 هيلع هّللا ىلص هللا لوسرل الإ تسيلو « هفلخ نم الو هيدي نيب

 . ىحوي يحو الإ وه نإ . ىوهلا نع قطني ال يذلا « ملسو هلآو

 )١( أطخأ وأ باصأف دهتجا اذإ مكاحلا رجأ باب ؛ ماصتعالا باتك . يراخبلا حيحص , '
 (الا"و ؟) مقر ٠ ملسم حيحصو ٠ ةيضقألا باتك ٠ دهتجا اذإ مكاحلا رجأ نايب باب

 مقر . أطخأ وأ باصأف )١9١5(
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 لوقب كلذ طباض بابلا اذه ىف ةرجهلا راد مامإ ررح لقو

 . ملسو هلآو هيلع هّللا ىلص هّللا لوسر انالومو انديس ىلإ ًاريشم

 )١( نسح هدانسإ : يقارسعلا لاقو . هعفر سابع نبا نع ريبكلا يف يناربطلا هاور ,
 نيقتملا ةداسلا فاححتإ) ١/ . )]77نب مكحلالوق نم ربلادبع نباهاورو

 مقر ء,قاكك-ح؟ه / " هلضفو ملعلا نايب عماج ) دهاجمو ةبيتع ١76١ ,

  6هتموظنم يف لاق ثيح , كلام مامإلا ىلإ ينالفلا حلاص خيشلا هبسنو ء.( :
 ةرجحلا وحن راشأ دقو لاق ةرجهلا راد مامإ كلامو

 لوسرلا ىو ةوورم ةئمو لوبق وذ هنم مالك لك
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 رفكلاو كرشلاب اتلاع يزوت

 ةيمالسإلاق رفلاى لع ةيميلعتلاج هانلا يف
 مكتارضح ريك ذتل ةحناس ةصرفو ةديج ةبسانم انهاه دجأو

 ,ةيساردلا تاررقملا ضعب يف ءاج امب ءاذه مكئاقل يف

 لالضلاب اهضعب ىمرو كرشلاو رفكلاب ةيمالسإلا قرفلا

 ةعبط يوناثلا ثلاثلا فصلل ديحوتلا ررقم يف امك « لالضإلاو

 جورخلاو كرشلاب ةيفوصلا ىلع مكحلا اوقلطأ ثيح ءه64١

 ديزيو حارجلا قمعي نيسردملا ضعب لعج ام ةيمالسإلا ةلملا نع

 عابرأ ةثالث نولثمي نيذلا مه ةيفوصلاو « فاالخلا ةرئاد نم

 (« فوصتتلا ىلإ نوبوسنم مهلكو ء ايندلا راطقأ ىف نيملسملا

 : ضرألا عاقب يف ةرشتنملا هاياوز نورمعيو

 رامعتسالا ةبراحم يف لضفلا اهل ناك يتلا اياوزلا كلت

 . نيملسملا ميلعتو نيدلا رشنو ناطوألا نع عافدلاو

 ةيناجيتلاو ةيسيردإلاو ةيسونسلا اياوزلا فقاوم هذهو
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 «ةينعرل او ةيدعيشملاو ةيدسوملاو ةيلةانقلاو ةيعافزلاو ةيوداشلاو

 . هب فرتعي نيمألا فصنملا خيراتلاو « كلذب ةدهاش

 رمع خيشلا لثم « نيرخأتملا نم قرطلا كلت ةمئأ ءالؤهو

 رمع خيشلاو يدهملا ةانبإلاو يرئازجلا رداقلا دبع خيشلاو راتحملا

 لا يدل رش خيشلاو يناجيتلا يتوفلا

 داهجلا يف ؛ ةروربملا لامعألاو « ةروكشملا فقاوملا مهل تناك

 ةبراحمو« ةفاقثلاو ملعلا رشنو « نيدلا ةمدخو « هّللا ليبس يف

 : عدبلاو لهجلا

 نورقلا يف نيفورعملا فوصتل | ةمئأ نم مهقبس نمامأ

 لهأ نم مهريغو « يلذاشلاو يودبلاو يعافرلا مامإلاك « ةقباسلا
 نيعباتلا نم ةقباسلا دوهعلا ةمئأ نم مهقبس نمو « ةقبطلا هذه

 جرادمو ةلاسرلاو ةوفصلاو ةيلحلا لهأ نم مهيعباتو « مهعبت نمو

 ليبس يف مهجورخو « ركنت ال مهداهجو مهدوهجف « نيكلاسلا
 بتك اهب تقطنو « خيراتلا اهب لفح يتلا لئاسملا نم وه هللا

 0 ظ .. مجارتلاو بقانملا
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 دريو ذخؤي مهنمو انم الك نإف « مهتمصع يعدن ال نحنو
 « درلاو لوبقلاو ًأطخلاو باوصلا نيب رئاد مهداهتجاو « هيلع

 ٌ ةيمالسإلا ةلملا نع مهجارخإو « ةيبهذم ةيبصع

 ماكحألا هذه قالطإ يف نيدهتججا انناوخإ لأسأ نأ بحأو

 مكوإ!؟ مهباسح ىف نيملسملا نم نودقفيس مك باقلآلاو

 نم نييالملا تاقغم نيب ةيمالسإلا ةدوملاو ةلصلا نم نوعطقيس

 مهمكحب هّللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ الب نيقطانلا نيملسملا



 ماسقأة ثااث ىلإ ديحوتلا ميسقت كلذ بابسأم هأ مو

 يقل ره رتل ا درلا تاس اجلال اممو

 ءامسألا ديحوتو ةيهولألا ديحوتو ةيبوبرلا عرب ىلإ ديحوتلا

 نيعباتلاو هيلا هجح نم يحس هرج ايتو تافصلاو'

 نم صن يف ةروصلا هذهب ميسقتتلا اذه دري مل لب « مهيعباتو
 باري يف عرتخم داهتجا وهف ؛ ةيوبنلا ةفيفلا نسوا هللا تانك

 .: ضريزللا لوضأ

 مكحف , ةيمالسإلا ةمألا نيب قرفت يتلا اصعلا ةباثمب ل

 هللاب كرشلاو رفكلاب ةمألا مظعم ىلع هساسأ نلف ةيححرل

 مدختسا لوانتلا ةلهس ةليسو ناكف « ديحوتلا ةقبر نع جورخلاو
 افازج ماكحألا كلتو باقلألا كلت رادصتسال مدختسي لا زي الو

 ظ ؤ . رظن الو ةريصب الب

 ثحبلا وأ ههنك يف لوخدلا نع رظنلا ضب ميسقتلا اذه نإو

 (فسأللو ) نآلا حبصأ ؛ ال مأ ةيمالسإلا ةديقعلا يف ًالصأ هل نأ يف

 . رفكلاب ةيمالسإلا قرقلا مرتك نلط كش ىف نبل نئانالا وه
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 هذه نضع ميستلا اذهان نمااويماسي نت وياللا قولو

 كلذ نأ ةبيصملا نكلو « لهسو بطنخلا ناهل اهنم ليلقلا وأ ةمألا

 . اهءابدأو اهيركفم .. اهماوعو اهءاملع .. اهمظعم لوانتيس

 ةمآلا هذه ةّمَحّلل ميسقت ةقيقحلا يف وه ميسقتلا اذه نإ

 ىلع - نيمرحلا ريهطت اندرأ ولو  اهطباورل عطقو « اهارعل مصفو
 لآ ميظعتو ءايلوألا ةدابعو كرشلا مهيف نظي نمم - مهلوق دح

 ؛ هليوأت زوجي امم تافصلا يف ةماعلا ميهافملا لامعتساو تيبلا

 !! راوزلاو جيجحلا نم ريثكلا لابقتسا مدع مزلل

 نيذلا ةيمالسإلا قرفلا نم ةينيدلا مساوملا يف مهتيبلاغ نأل

 بابلا مهل حتفتو « مهنوكش ىعرتو مهمرتحتو ةلودلا مهلبقتست
 ةعيرشلا فلاخي الو مهبهذمب قلعتي امم نوري ام ةسرامم يف

 نع ةجراخلا ةيفالخلا رومألا يف رئاد وه امنإو « ئش يف ةيمالسإلا

 ] . عامجإلا

 تافلاحملاو ءاطخألا يبكترم نم ريثك اذه يف لخديو

 يه لب « اهباحصأ ريفكت ىلع ءاملعلا عمجي مل يتلا ةيعرشلا

 نحت



 ام رفْغَيَو هب َكَرشَي نأ َرفْغَي ال هللا ّنِإ 9 : ىلاعت هلوق تحت ةلخاد

 . ( 18 : ءاسنلا ) * ءاشُي نمل َكلَذ نود

 ةعجارملاو ةيقنتلاو ةيفصتلا نإ ؛ ةملكلا لوأ يف انلق امكو

 - مهريغو ةيفوص - فارطألا عيمج نم ةبولطم ةرواحم او ةمهافملاو

 نأ دبال « يملع ينيد يركف جهنم لك نإ : ةدعاق نم ًاقالطنا

 ةعجارملا ةيلمعلا ةيناديملا ةيداهتجالا هّليصافتو هعورف َلَبْقَت

 اهباحصأ دقتعي ال نأو ؛ ليدبتلاو رييغتلاو « ليدعتلاو حالصإلل

 نيميظعلا نيلصألا ةمرح اهل ؛ اهب عوطقم ةملسم اياضق اهنأ

 . ةنسلاو باتكلا

 برقي «:ةئينعلا قارطألا يسمح نم يتاعلل هذه ةظحفافاو

 وددعب باسو اضع دكني رالعيو + عب نم ندفع

 ةدحولا ءانبل ىلوألا تاوطخلا ساسأ وه اذه نأ كش الو

 2« رويغ كلمه يتلاو « ةدوصهملاو ةدوشنملا ةيمالسإلا

 مدعو « تابلا ضفرلاو مادعإلاب مكحلاو وحنا يضتقت ال اهنكلو

1 



 هل « ضرألا هجو ىلع هتاذب مئاق فلاخم نايك دوجوب فارتعالا

 .:هقع قوناذلاو همن ركدبسعلا ةعابتا و:هتاعرو هوو لهو ةلوصا

 نيذلاو , فوصتلاب نيفورعملا انناوخإ نم نيملسملا مظعم نإو

 نورخعفي نيذلاو ءامبرك ًالضفو اميظع افرش هب مهل نأ نوري
 ىلع مئاقلا يعرشلا حيحصلا فوصتلا كلذ « هيلإ باستنالاب

 أ ملسو هيلع هللا ىلص هلوق يف دسجتملا ناسحإلا ماقم

 0 كاري هنإف هارت نكت مل نإف « هارت كنأك هللا دبعت

 فرعتلاو ةيلإ بانستنالاب لقاع ملسم لك رختفي يذلا ماقملا

 جهانملا هذه يف رظنلا ةداعإب ةوبلاطت تبيح ءالؤه نإ

 قحلا بساني امب ءاهحيحصتو اهميوقتو اهليدعتو تاررهملاو
 اهمضت يتلا « ةينطولا ةدحولا عم مءالتي امبو « عقاولاو لاحلاو

 ةرظن عيمجلا ىلإ رظنت « ةدحاو ةلود اهاعرتو , ةدحاو ةكلم

 ناو عتيد ودفخم ا رلايننا يكب هدكلاو لديرمادنادك ع ةداسلار

 )١( مقر ناسحإلاو مالسإلاو ناميإلا نايب باب , ناميإلا باتك ؛ ملسم حيحص : 8 .
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 يحلو شاكعلا ف اعيمحا رواتسعي ناو تيسرت ارغب

 ول عار ةيللا رفا 4 افييعس ونكت تاكيجاولاو قويقكلاو

 1 مكدالوأ نيب

 : ولغلار هاظم نم
 نم هدهاشن ام ؛ مويلا ولغلا ةحاس يف ةعينشلا رهاظملا نمو

 نيدلا ٠ مهرمأ ىلع نيبولغملاو « مهب ررغملا بابشلا ضعب

 وأ مهفلا ءوس وأ نظلا نسح عفادب « بابلا اذه يف اورجنا

 طروتلا ىلإ مهقاسو « ريبك رطخ يف مهعقوأ كلذ لكو « ةلفغلا

 ةرهمج نم عمسمو ىأرم ىلع راثت نأ اهل ناك ام تالكشم يف

 اذه انل اولقن نمم حلاصلا فلسلا ىلع مهتنسلا اوقلطأ « ةمألا

 ١ نيلسرملا ديس ةعيرش نع بذلا يف مهرامعأ لك اونفأو « نيدلا

 . ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 10 انيلإ تلصوف « ةئسلا اومدخ نيذلا نم ذاذفألا كغلوأ 0

 ميد هلا ةركسصو يذلا فينس ىلا ءايإلا لاننا نيش

 اذكو , هلهأو مالسإلا ىلع مؤش « لاض عدتبم هنأو « ئجرم
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 , يلازغلا مامإلاو ينالقسعلا رجح نبا مامإلاو يوونلا مامإلا

 نب ليضفلا مامإلاو « مهدأ نب ميهاربإ مامإلاو دينجلا مامإلاو
 ناطلسو « يبهذلا مامإلاو « يرتستلا لهس مامإلاو « ضايع
 . مهنع هللا يضر مهريغو « مالسلا دبع نبزعلا ءاملعلا

 باقلأبو . اهريطست نع ملقلا لجخي مئاتشب كلذو

 ةطرشألاو بتكلا ربع , اهعمسي نم لك اهفاعي ةعينش
 « نيرصاعملا ءاملعلل ةهجوملا مئاتشلا نع كيهان « ةرشتنملا

 . ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الف

 : نيدلاي ف هقفلاو ةفاقثلاةيحطس

 مدع ىلإ انرظن يف عجري ءاملعلا يف نعطلا نأ كشالو

 رمآلا ؛ ملعم الب ملعتلا وأ ؛ نيدلا رومأ يف هقفتلا يف عسوتلا

 ريغ ماكحألا ضعب طابنتسا ىلإ بابشلا ضعب ملسي يذلا
 نم لك يأر هيفستو « مهفلاخي نم لك ةاداعمو « ةديدسلا

 مهضراعي :٠
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 :يأرلل بصعتلا

 ام ىلإ يدؤت نيدلا يف هقفلاو ةفاقثلا يف ةيحطسلا هذهو

 يف ةصاخ « هل بصعتلاو يأرلاب دادبتسالا نم مويلا هدهاشن

 . داهتجالل ةلباقلا اياضقلا

 يبأر نإ ) : مهلوق راوحلاو ةرظانملا لهأ ىدل فورعملا نمف

 هنكل أطخ يرظن يف مصخلا يأرو « اطخلا لمتحي هنكل باوص

 . ( باوصلا لمتحي

 , قحلا نم هدنع ام راكنإو ريغلا يأرب فارتعالا مدع امأ

 ةصاخ .ولغلا تافاآ نم ةريبك ةفاف ؛ يأرلا يف هفلاخي ماد ام

 ام اذإ ناسنإلا نأ ركني ءالقعلا نم دحأ الو « رضاحلا انرصع يف

 - ٠ هاداع امر ًائيش لهج

  يأرلاب باجعإلاو « ملعلا يف هقفتلا ةلق ةفآلا هذه ببسو

 دح زواجتيف نيلاغملا ضعب غلابي دقو « يسفنلا ىوهلا ىلإ ليملاو

 نم قورملاب هيلع مكحلاو « لالضلاب هيمر ىلإريغلا هيفست

 « يأرلل بصعتلا ىلإ عجري كلذ يف ببسلاو « نيدلا
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 .. ةيتاذلا تابثإ ةلواحمو « هب دادبتسالاو

 تاس قولو عشا ةرهاطت وها نمت فللذ« نأ كاتكاأل
 نأو « هنع بابشلا اوفرصي نأ ءاملعلا ىلع بجي انه نمو
 اونوكي نأو « مههجاوت يتلا تايدحسلا نم هنأ ىلإ اونطفي

 قفين يرث انعلا ةاحفرت امدح و هيستالابغ ىلا ىنانلا ضرما
 لبءةمألارمدي ناز هيف عاام وعل كار وهو ءانععألاو

 الو 98 : لوقي ىلاعت هللاو ,« قرفتلاو قزمتلا ىلإ اهملسي
 لوقيو « ( 45 : لافنألا )* مكحير بهذتو ًاوُلَشْفَتَف أوعَزاتَت

 لآ ) « # ْأوُقَرَفَت الو اعيمَج هللا لْبَحب أوُمصَتْعاَو إ» : ىلاعت
 .( :”٠١ نارمع

 : ولغلار وص نم
 ةحاسلا يف هارن ام فرطتلاو ولغلا اذه روص نم نإو

 , ةيفلسلا ىلإ - فسأللو  نوبستني بابش نم ةيمالسإلا

 ىلإ نوبستني نيرخآو ؛ ميظع اهلضف ةقيقحلا يف ةبسنلاو
 يف ةبسنلا هذهو « ثيدحلا لهأ نحن نولوقيو , ثيدحلا
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 ىوعدو « بهاذملا ةبراحمب نوداني نيرخآو « ريبك اهفرش ةقيقحلا

 نالصألا امه ةنسلاو باتكلاو « ةنسلاو باتكلاب بهذمتتلا

 ثيدحلا يف ءاج امك « مالسإلا امهيلع موقي ناذللا ناميظعلا

 امهب متذخأ ام امهدعب اولضت نلام مكيف تفلخ دق ينإ »

 يلع ادري يجعاان رجقو قلو سسو هللا تاك اميوي لمعلا

 ةوعد يهف يس يبس يم ضوحلا
 . اهرهاظ يف ةدومحم

 نسحي ال نمو « اهلهأ ريغ نم يتأت تاءاعدالا هذه نكلو

 ريغلاو ةلصؤم ريغلا ةيدرفلا ىواتفلا لالخ نم اهعم لماعتلا

 دودح الب ةقلطم اذكه ىيتأت . تاقثلاو ملعلا لهأ نم ةدمتعم

 . لوصأ الو « دعاوق الو « طباوضاالو.

 راكنإلا فقوم مهريغ نم اهباحصأ فقي كلذلو
 ىلع مهريغ نأو « مهعم قحلا نأ نوري مهنأل « ضارتعالاو

 عيزوت نم « مهنم هعمسن ام تامدقم ىدحإ هذهو « لطابلا

 خلا .. . يصافلاهي يمي اه بانعي» يضابقلا باذآ باححت «رئرععلا جلا از

 610117 وا 139 ر
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 الو حصي ال فاصوأو باقلأب ماكحألا رادصإو « كرشلاو رفكلا

 ادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشي ؛ ملسم ىلع قلطت نأ قيلي

 ظ هللا لوس

 : هعم بهذملاو يأرلا يف فلتخي نميف مهضعب لوقك
 يفو « .. !! عدتبم .. !! ذوعشم .. !! لاجد .. !! فرخم

 . !! رفاكو .. !! كرشم : ةياهنلا

 ةديقحلا ىلإ نسف نريد نيذلا نم ارمقك اهفيسانقلو

 نم فصو يف مهضعب ديزيو « ًافازج ظافلألا هذه لثم نوليكي

 هذه يف لالضلاو كرشلا ةيعاد : هلوقب يأرلا يف هفلاخي

 !! .. نالفب وعدملا يحل نب ورمع ةلم ددجمو !! نامزألا

 لثمو « متشلاو بسلا اذه لثم ليكي مهضعب عمسن اذكه

 الضف « !! ملع بلاط نع ردصت ال يتلا باقلألاو ظافلألا هذه

 ةقيرطو ةوعدلا بولسأ ديجي نأ يغبني بتاك وأ ثحاب نع

 . !! شاقنلا يف بدألا ٠

 خيشلا ىلإ هسفن ًابسان هلك اذه دعب مهضعب يتأي مث

 ٌّء'



  ميتانرصت لكل انايةتولعتسي كي باهولا دبع نب دمحم

 ءهمساب نوعدي مهل اقل طنمو « مهراكفأ لك يف ةجحو

 . هفيس لظ تحن سانلا نوبهريو

 نب دمحم خيشلا ةءارب ماقملا اذه يف مكل لقنأسو

 نوسرامي ذإ « لاجملا اذه يف هيلإ نيبستنملا ءالؤه نم باهولا دبع

 ءهفيس دحب اوءاش نم نولتقيو « هتلظم تحن نوديريام

 يف قيرفو ةنجلا يف قيرف « هتجحو هاوتفب اوءاش نم نورفكيو

 . هتيرظنب مهيأر بسح ىلع « ريعسلا

 (') هتلاسر يف باهولا دبع نب دمحم خيشلا مامإلا لاق

 : لاق « ميصقلا لهأل ةهجوملا

 نب ناميلس ةلاسر نأ ينغلب هنأ مكيلع ىفخي ال مث و

 نيمتنملا ضعب اهقدصو اهلبق هنأو « مكيلإ تلصو دق ميحس

 مل ارومأ يلع ىرتفا لجرلا نأ ملعي هللاو « مكتهج يف ملعلل

 نب دمحم مامإلا خيشلا تافلؤم ةعومجم نمض ةيصخشلا لئاسرلا نم ىلوألا ةلاسرلا رظنا ١١(

 1 سماخلا مسقلا - ةيمالسإلا دوعس نب دمحم مامإلا ةعماج مامتهاب ةروشنملا باهولا دبع

 ١ع



 . يلاب ىلع اهرثكأ تأي ملو « اهلقأ

 ينإو « ةعبرألا بهاذملا بتك لطبم ينإ: هلوق اهنمف

 يعدأ ينإو « ءيش ىلع اوسيل ةنس ةئم تس نم سانلا نإ : 3

 الملا زج كولا نالوا .ةيلاقنلا ع تراك ناو ةاودسللا

 رفكأ ينإو « نيحلاصلاب لسوت نم رفكأ ينإو « ةمقن ءاملعلا
 دراج ىلا رزقا وأ: نكوقا نتزوج قال ورق ين+ هقرفلا يييسووبلا

 ىلع ردقأ ولو . اهتمدهل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةبق

 ينإو « بشخ نم ًابازيم اهل تلعجو « اهبازيم تذخأل ةبعكلا

 ركنأ ينإو « ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ربق ةرايز مرحأ

 , هللا ريغب فلح نم رفكأ ينإو « امهريغو نيدلاولا ربق ةرايز

 تارينخلا لئالد قرحأ ينإو « يبرع نباو ضرافلا نبا رفكأ ينإو

 . نيطايشلا ضور هيمسأو « نيحايرلا ضورو

 ناعم اذه كناجسم + لزق 01 لئادسلا»ةفيوغ ينارج
 تييردلا كسوفجتع هللا ىلع ادهكم فس نر ةليقو ب ملقم

 ءارتفاب مهبولق تهباشتف نيحلاصلا بسيو « ميرم نبا ىسيع

 ع



 َنيِذْلا بْذَكْلا يِرَتْمَي اَمَْنِإ 99 : ىلاعت لاق « روز لوقو بذكلا

 هوتهب ؛« ( ٠٠١ : لحنلا )ةيآلا 4 هللا تاّيآب َنوُنمْؤُي ال

 ف دعو ىتنسعو ةاكتأل نإ لور هلا: هكر هيلع هلل كاع

 انم مهل تقَبَس َنيِذْلا ّنِإ 88 : كلذ يف هللا لزنأف « رانلا

 ظ . ( ٠١١ : ءايبنألا ) َنوُدَعْبُم اَهْنَع كعلوُأ ىَتْسَّحْلا

 ؛ عوضوم اي ف خيشلل ىرخأة مهمة لاسر
 ىلإ باهولا دبع نب دمحم خيشلا اهلسرأ ةلاسرلا هذهو

 هلاسو ًاباتك هل لسرأ دق ناكو « قارعلا لهأ نم .ملاع يديوسلا

 ظ 007 ةلاجيرلا ذنوب هناجلاف هنت ىنانيلا لوي امها

 هيكحي نأ رسب امث ناتهبلا ةعاشإ نإ 5 انيق لان *

 نم الإ سانلا عيمج رفكأ يننإ : كنق ا ةيرعتت نأ نغ لضت

 لهو « !؟ لقاع لقع يف اذه لخدي فيك ! ًابجع ايو « ينعبتا

 ةبق مده ىلع ردقأ يننأ ول : متلق امو « !؟ ملسم اذه لوقي

. 
 ١١( خيشلا تافلؤم ةعومجم نم 7 ص ةيصخشلا لئاسرلا - سماخلا مسقلا رظنا

 ع



 تاريخلا لئالد يفو « اهتمدهل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع ةالصلا نع ىهنأو ء اهتمرحل
 لجأ هبلق يف نظي ال ملسملاو « ناتهبلا نم اذهف « ناك مظن يأب
 . ( هللا باتك نم

 : هللا همحر لاق « باتكلا سفن نم 54 ةفيحص يفو

 رفكأو « نيح لاصلاب لسوت نمرفكأ يننإ : متلقامو »

 ىلص يبنلا ربق ةرايز ركنأو « قلخلا مركأ اي : هلوقل يريصوبلا

 رفكأو « مهريغو نيدلاولا روبق ةرايز ركنأو « ملسو هيلع هللا
 ناتهب اذه كناحبس : كلذ ىلع يباوج « هللا ريغب فلح نم

 . ( ميظع
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 ينسحلاي كلاما يولع نب دهحم ديسلاة لخادم

 هم هركم ا ةكوي يناثلا ي نطولار اوحلاي ف

 ه474١/ ةدعقلايذ/ 0: دحألا هوي حابص

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو « نيملعلا بر هلل دمحلا

 : نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس نيلسرملا

 ولغلا نع مالكلا يف لخدأ نأ بحأ ام ينإف « دعب امأ

 انناوخإ نم هيف مالكلا مدقت دق هنأل هب قلعتي امو هتافيرعتو

 ميشا ان] يا نأ ديرأ نكلو « مهيف هللا كراب نيكراشملا

 . ولغلا بابسأ نم ةلمج نع ملكت امدنع ناوخإلا دحأ ىلإ

 سحن يتلا ولغلا بابسأ نم نأ كلذ ىلإ فاضي نأ نكمي

 . نيدلا يف هقفلاو ةفاقثلا ةيحطس ؛ اهسملتنو اهب رعشنو اهب

 يف عرستلا ىلإ اهبحاص عفدت نأ اهنأش نم ةيحطسلا هذه

 . هاداع ائيش لهج نم نأل , هلهجي ام ةفلاخم ىلع راكنإلا

 مامإلا انديس مهنمو - ىلاعت هللا مهمحر انخياشم ركذيو
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 قمعتو هقفأ عستا املك ملعلا بلاط نأ :- يكلاملا يولع دلاولا

 اياضقلاو لئاسملا نم ريثك يف هراكنإ لق نيدلا يف هقفتلا يف

 . رظنلا يوذ فالتخا اهعسي اهنأل ةيعقاولا

 بصعتلا ةيضق ىلإ مهمالك يف انناوخإ ضعب راشأ كلذك ظ

 يف وه لوقل وأ مامإل وأ بهذمل بصعتلا اذهو « مامإل وأ بهذل
 . هقفلاو ةفاقثلا ةيحطس جئاتن نم ةقيقحلا

 نأ اذه نوملعتو نوفرعت متنأو - مكدنع فورعملاو

 ل ماركلا ءاملعلل مدقت اميف راوحلاو ةرظانملا يف لصألا

 يأرو « أطخلا لمتحي هنكلو باوص ييأر نإ : لوقي ناك مهنم

 ظ . باوصلا لمتحيو أطخ يرظن يف مصخلا
 مادام قحلا نم هدنع ام راكنإو ريغلا يأرب فارتعالا مدع امأ

 انرصع يف ةصاخ ولغلا تافآ نم ةريبك ةفآف هيأر فلاخي

 وأ ةركفلا هذه هيلإ يدؤت ام ركني ءالقعلا نم دحأ الو « رضاحلا

 . راضمو دسافم نم ةرطاخلا هذه وأ يأرلا اذه

 راثكنإلا كنود تردي ماب دمصصا كفو تناذلا

 ا



 ىلع مهريغ نأو مهعم قحلا نأ نوري مهنأو . ضارتعالاو

 ناوخإلا ضعب نم هغمسن ام تامدقم ىدحإ هذهو « لطابلا

 ماكحألا رادصإو كرشلاو رفكلا عيزوت نم ( هللا مهاده )

 لطم ىلع قللت يلو الر: عيشي ال ىقلا تفانمو ألا باتثلالاو
 يأرلا يف فلتخي نميف مهضعب لوقك « هللا الإ هلإ ال نأ دهشي

 اذه دعبو .. عدتبم .. ذثوعشم .. لاجد .. فرخم : هعم

 ..رفاك وأ كرشيف

 لثم نوليكي ةديقعلا ىلإ نوبستني نمم اريثك انعمس دقو

 يف هفلاخي نم فصو يف مهضعب ديزيو « افازج باقلألا هذه

 يبأ ةلم ددجم .. لالضلا ةيعاد .. كرشلا ةيعاد : هلوقب يأرلا

 بس دربك وم ميد ا ةكدو نا يو

 بلاط نع ردصت ال يتلا باقلألاو ظافلألا هذه لثمو متشلاو

 ةوعدلا بولسأ ديجُي نأ يغبني بتاك وأ ثحاب نع ًالضف ملع

 . شاقنلا يف بدألا ةقيرطو

 هدجما مامإلا ىلإ هسفن ابسات هلك اذه دعب مهضعب ىتأي مث

 ال



 هنولعجي ثيح باهولا دبع نب دمحم خيشلا هللا ىلإ يعادلا

 نوعدي مهل ًاقلطنمو هراكفأ لك يف ةجحو هتافرصت لكل باب

 . هفيس لظ تحن سانلا نوبهريو همساب

 خيشلل اهب مكركذأ نأل ماقملا عسي ال ةريثك ىواتف كانه

 نمب اهيف ددني لاجما اذه يف هللا همحر باهولا دبع نب دمحم

 هغيس دحب اًواش نم نولتقيو هتلظم تحت فرصتلا اذه نوسرامب

 . هتجحو هاوتفب اًواش نم نورفكيو

 رفكأ ينإ : لاق هنأ نم هيلإ بسن امت اهيف ربت يتلا هاوتفف

 يهف « اهركذب مالكلا ليطأ نأ بحأ ام ةليوط ىوتف « نيلسوتملا

 مامإلا ةعماج خياشم اهرشن يتلا خيشلا تافلؤم يف ةدوجوم

 : سماخلا مسقلا ةيمالسإلا دوعس نب لمحم

 لهأل ةهجوملا هتلاسر يف باهولا دبع نب دمحم خيشلا لاق

 هلو اننيلقا مذ روما لع ىرعتا لعرلا لأ ملهي هللاو# عيبعقلا

 : يلاب ىلع اهرثكأ تأي

 : لوقأ ينإو « ةعبرألا بهاذملا بتك لطبم ينإ : هلوق اهنمف
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 يعد ينور يح يلع اديس سلا ةئامتس نم سانلا نإ

 فالعخا نإ لوقا ينإو + ديلقتلا نع جراخ ىنإو « داهتنجالا

 رفكأ ينإو « نيح اصلاب لسوت نم رفكأ ىنإو « ةمقن ءاملعلا

 ويسرلا نيف تش كاع ودتا تور علخلا مك هلرزتلا فومضوملا“ب

 اهل تلعجو اهبازيم تدخل ةبعكلا ىلع ردقأ ولو 2 اهتمدهل

 لأ لإ + لوسرلا ربق ةرايز مرحأ ىنإو يل ل ال

 : هلوق ىلإ ىهتنا

 ناتهب اذه كناحبس ) : لوقأ نأ لئاسملا هذه نع ىباوج

 . مكل تركذ امك هللا

 ةيلعتلا ىف لغد ودع ىلع م فخ نبيع ده دعب

 نب نمحرلا دبع روتكدلا خيشلا خألا ةليضف هيلإ راشأ ام ىلع

 يف وه ام هنمو لمعلا يف ” نيحتاو هدم رحل لإ نم رتل با

 . ةديقعلا

 يف ولغلا نم ءيش عقي مل ةلاسرلا دهعل ةبسنلاب : لوقأ انأو
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 ىلع لالضلاو كرشلاب مكحلاو ريفكتلا زرفي يذلا ةديقعلا

 ولغ يف دارفألا ضعب نم فرصتتلا وه عقو ام امنإو « فلاحا

 الف مايصلاب هسفن مزلأ اذهو « ليللا مايقب هسفن مزلأ اذه . لمعلا

 ناك يذلااذه ءاسنلا جوزتي ال نأب هسفن ملأ اذهو « رطفي

 ىفطصملا ةرضح كلذب عمس املف « ترهظ يتلا ولغلا روص نم
 هلحم يف تيمأف مهيلع كلذ ركنأ هيلع همالسو هللا تاولص

 ظ . تقولا سفن يف ليزأو

 لمحتي ال ولغلا ةعبت نأ ىري قحيوللا خيشلا ةليضف كلذك

 اذه يف لاق امك وأ ةيلخاد ةهج وأ ةسسؤم يأ اهتيلوؤسم

 وأاهضعب عقي ولغلا روص نم ًاريثك نأ عقاولاو . عوضوملا

 تاساردلا ضعبل ةجيتن تاسسؤملا ضعب ىلع اهتعبتو « اهمظعم
 . بابلا اذه يف تاهجلاو تاهيجوتلا ضعبل ةجيتنو

 . لكاشملا ةلكشم يه هذهو « جهانملا ةيضق ركذ مث

 .مهرت مل نيفرطتملا ءالؤه نإ: لزيت ىحيوللا غيحشلاو

 . جهانملا كلت يف ام ءيشب نودهشتسي



 باهرإ نم هب اوماق امب اوماق نم دهشتسي مل ول ىتح : لوقأ

 مهنكل انجهانم يف ءاج ام سيكو دعت نا ةايستن لا

 تءاج ين اهتاريظنت نم نوقلطنيو اهراكفأ نم ريثكب نوقلطني

 . فورعم اذهو « ديحوتلاو ةفاقثلا بتك يف

 بجي هنأ زكذ هيف هللا كراب ينرقلا ضئاع خيشلا ةليضف نإ

 عجارت نأ يغبني يتلا بيقكلا نضع ةيصاردل ةفل سست نأ

 دكؤأو لإ قرم مضأ ينإف « ( ةينسلا رردلا ) اهنمو ححصتو

 جهنم نإ لب ( ةينسلا رردلا ) طقف سيل : لوقأو بلطلا اذه

 ةيئادعبالا يف بالطلا اهسردي يتلا سرادملا يف ديحوعلا

 نإو « هتعجارمو هتيقنتو هحيحصت يغبني ةيوناثلاو ةطسوتملاو
 ةيمالسإلا قرفلا نم ةلمج لوانت ذإ ديدش ولغ هيف جهنملا اذه

 جحلل اهنم فولألا تاعم انيلإ دفي ىتلاو ةرشقنملا بهاذملاو

 نيب مهو انعم مهو ةبعكلاب نوفوطيو نولصي مهارنو مهلبقتسنو

 كلت ىلع ءانب كرشلاب مهيلع موكحم مهو « اننيعأ نيبو انيديأ

 . مهب فرعأ متنأف مهءامسأ ركذأ نأ بحأ ام « جهانملا
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 رهاظم ركذ ةيناثلا هتقرو يف العم نمحرلا دبع خيشلا ةليضف

 ريفكتو ماكحلا ريفكت ولغلا رهاظم نم نأ ركذو. رصاعملا ولغلا

 . هنيعب رفاكلا رفكي ال نم ريفكتو نيعملا

 لئاسملا دحأ وه - هنيعب رفاكلا رفكي ال نم ريفكت - اذهو

 زعفكت كل دكو: + :ىرادملا ىف كيعولا بسك ىف تدرو يتلا

 . ةيملعلا لئاسملا ضعب يف ةفلاخنا ةيمالسإلا قرفلا ضعب

 . متمدو . قيفوتلا هللابو ءاذه
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 ينسحلا ي كلام ايولع نب دمحم ديسلاة لخادم

 ةمركم ا ةكوب يناثلا ي نطولاراوحلاي ف

 ها474١/ةدعقلايذ/ 12١ نينثالاةليل

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 خألا هب لضفت الةفيفخو ةطيسب ةفاضإوأ ةلخادم يه

 نمم بابشلا ضعب نأ هثحب يف ركذ دقف . بيبح قراط روتكدلا

 نوبلاطيو نوداني مهسفنأب مه اوناك ولغلاو فرطتلاب اوفصو

 . نودرطيف ءاملعلا باوبأ ىلإ نوبهذي اوناك مهنأو راوحلاب

 نم ريثك هرانب ىلطصا ام وه ثحابلا خألا هركذ يذلا اذهو

 نع عارخلالا هدب اينو اهنارقسو نرلا بكام قوترعالا
 مل نيدلا نيك اينلاو ءاقعللا ءالوولا ليصحس يذلا اج ىكلورج هلأ

 الو عمست تاونق مهتاوصأل الو كرحتلل لاجم مهمالقأل نكي

 مالعإلا لئاسو نم ةليسو يأ يف رشنتو عاذت جمارب مهراكفأل
 يذلا تقولا يف ةتلف اوعاضو ةتغب اوحارو املظ اولكأف « رشنلاو

0 



 نودعقيو نوموقي هيضراعم نم رخآلا فرطلا هيف ناك

 . نوءاشي امك نوكرحتيو

 ورك تاكل وك ربو دو دعس لابو الع ينال ناك فيح

 ةماعلا انالاخا نع اويصقا م لدبتي الا ياقلا يتاطتابنلا تقولك
 باب معن « صخرملا فيلأتلا بابل حتف الو يملع طاشن الف

 الو « هباب يف ًايراج نوكي ذق صيخرتلا ءارو نم يذلا فيلأتلا
 وأ ةيملع ةودن يأ يف ةكراشم الو ةيمالعإلا تاونقلاب لاصتا

 ب تما دل راب

 ينطو مانع ءاقل يف ةنس نيرشع ذنم ةرم لوأل كراشأ يلعلو
 راوحلا ىلإ نيمولظملا ءالؤه رفكأ يعدو « اندالب يف يلخاد '

 نكلو « ةريثك تاونسب ةرتفلا هذه لبق نم ةعجارملاو ةمهافملاو

 . يدانت نمل ةايح ال

 الأ هديا ةباذإل ريخ ةحتاف ءاقللا اذه نوكي نأ وجرأل ينإو

 .. بصعتلاو فالخلا رش اهدجوأ يتلا ةقرافلا ةيساسحلا ةلازإو

 . قيفوتلا هللابو
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 .قيمعلا هثحب يف دافأو داجأ دق مساقلا ذاتسألا نأ ةقيقحل

 .. ضيتتملاو

 نأ يهو « ةمهم ةلأسم هركذ هب مامتهالا ةدايز يغبني امجو

 بالطلا ريكفت ةقيرط ىلع رثؤي ام اهنم ريثك يف ميلعتلا جهانم
 ةيمالكلا كراعملا لوح رودت ةقيمع تاعوضومب مهلاغشإب كلذو

 . ةرعاشألاو ةلزتعملا نع

 اهب رّكذأ ينكلو ىفخت ال دق ةمولعم هيلإ فيضأ نأ بحأو

 ىلع طقف رصتقي مل ةقيقحلا يف رمألا نأ وهو « انه اهلجسأو

 ركذ نم ىلع مكحلا ىلإ لقتني لب ء« بسحف بالطلا لاغشإ
 ىتح لالضلا ةمئاق يف هفينصتو ةّلملا نع جورخلاو كرشلاب

 ليست ىلإ ةنيفدلا يف صورخللاو ذئاتتالا نم ريقكلاةيصرالا ترانم
 . دحاولا نطولا ءانبأ نيب ةوفجلاو ءادعلا دلوي ام ةفاضإو حارجلا

 بهذملا اذه ةقيقح نايب يف لخدن نأ ديرن ام نحنو

 افصنم ناك ةيميت نبا مالسإلا خيش نأ مكل ركذأ نكلو ركفلا وأ

 هبتك نم نطاوم ضعب يف مهفصوو ةرعاشألا نع ملكت نيح
 دقف رظنلا تاهجو نم ريثك يف مهعم فلتخي ناك نإو « ريخلاب
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 نيدلا عورف راصنأ ءاملعلا ( ةرعاشألا نع ىواتفلا يف ءاج

 . ١١/15 ج ىواتفلا ( نيدلا لوصأ راصنأ ةيرعشألاو

 دييقت نود ةعساو ةيمومع تاقالطإب اذكه ةيفوصلا مث

 امو يوناثلا ثلاثلا فصلا ىف ديحوتلا ةدام تاررقم هذه

 مكحلا نمضتت يوناثلا لوألا فصلاك ةيسارد لوصف نم هلبق

 . كرشلاو رفكلاب ةيمالسإلا قرفلا ضعب ىلع

 دريو ذخؤي مهنمو انم الُك نإف « مهتمصع يعّدن ال نحنو

 نكلو ؛ درلاو لوبقلاو أطخلاو باوصلا نيب رئاد مهداهتجاو هيلع

 ةيبصع رفكلاو كرشلاب مهيلع مكحلا قالطإب موجهلا ركنتسن

 . ةيمالسإلا ةّلملا نع مهجارخإو « ةيبهذم

 ماكحألا هذه قالطإ يف نيدهتجملا انناوخإ لأسأ نأ بحأو

 !؟ مهباسح ىف نيملسملا نم نودقفيس مك «؛ باقلآلاو
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 تامم نيب ةيمالسإلا ةدوملاو ةلصلا نم نوعطقيس مكو

 هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ الب نيقطانلا نيملسملا نم نييالملا

 انسفنأ عم انتاباسح عجارن نأ دب الف « !؟ اذه رئاجلا مهمكحب

 . انناوخإ

 : صيقينغلا.د بيقعت

 روتكدلا هركذ ام نإ : هتلخادم يف صيفينغلا فسوي .د لاق

 يبأل وه لب ةيميت نبا مالسإلا خيشل ةقيقحلا يف وه سيل يكلاملا

 نيتقروب اذه همالك لبق خيشلا هركذ امك ينيوجلا دمحم
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 ينسحلاي كلام ايولع نب دمحم ديسلا ةلخادم
 ىمادغلا ثحبب دعب

 ءاسم ها 4١ / ةدعقلايذ/ ,٠ نيدشالا موي

 : لاق يذلا يمادغلا روتكدلا هلاق ام دكؤأ نأ بحأ

 ةطسوتملاو ةيئادتبالا سرادملا يف ىلوألا ةيساردلا تاررقملا نإ ]

 ذيملتلا نم ةبيرقو ةرسيمو ةلهسو ةطيسب تناك هيدا
 هارن ام تجتنأ نأ لصحي ملو ع« هتسارد يم هلا ماتا ظ

 ؤ ظ ؤ . مويلا

 يف اوسرد هءالمزو هنأ ركذ هجوخ دوصقملا دبع ذاتسألاو

 ناكو « فيرشلا يوبنلا دجسملاو مارحلا دجسملاو حالفلا سرادم

 ديسلاو يكلاملا يولع ديسلاك مهضعب ركذو ءاملعلا لوحف هيف

 طاشم نسح خيشلاو زوزع قاحسإ ديسلا فيضأو « يبتك نيمأ

 يبرعلا خيشلاو ينامي نسح خيشلاو فيس رون دمحم خيشلاو
 . نامأ ىيحي خيشلاو ينابتلا

 كلت نوسردي اوناكو تاررقملا كلت ىلع اوجرخت مهلكو
 اوناك امنإو « يباهرإ الو فرطتم الو لاغ مهيف ناك امف تاررقملا
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 . نيدللا ءاملع ناك ىو ةعارسللاو ةديملا لها هنا نايك وم

 ؛ ةيرعشأ فسأللو مهنإ : نيبصعتملا ضعب لوقي دق نكل

 . ةعقاولا تعقو انهو

 عضولا كلذ شياع يذلا زيزعلا دبع كلملا نأ مهملا نكل

 نمو مهمولع نمو مهنم دافتسا « هب اولصتاو ءالؤهب لصتاو

 : ءابطخلاو ةمئألاو ةأاضقلا مهنم لعجو ) مهطاشنو مهداهج

 نؤلمبو « مهتاقلحب مارحلا دحسملا تابنج نؤلمي اوناكف

 اب ري اا

01111111100 

 : ةيرعشأ فسأللو مهنأب مهنع ليق نيذلا ءالؤه الإ اهؤلمب ناك

 ةيتعلاو + ظاشم نيدح خيشلا اهيف ناك ةيعرشلا ةمكحم ا 00

 ركب وبأ ديسلاو « نيرضان دمحأ خيشلاو « نامأ ىيحي

 ديعس نسح خيشلاو « يقوزرملا ةزمح ديسلاو . يشبحلا

  ةفورعم يع ) 2
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 ىئسحلاي كلالاي ولع نب دمحم ديسلا ةلخادم

 احابص ه4١4١ / ةدعقلاي ذ/ ٠  ءاثااثلا موي

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو « نيملاعلا بر هلل دمحلا

 موي« قسوي »وفك ذل خيشلا خلا :ييلقعمل ةيسفلا: الو

 هيقفلا خيشلا نع هلقن امنإو خيشلل سيل لوقلا اذه نأو ةرعاشألا

 5 هاوتف ىف دمحم ىبأ

 قيثوت ةيحان نم هيلع ركشيو حيحص مالك اذه : لوقأ

 قلعتي ام ليبس يف هتلق ام دكؤأف عجرأ يننكلو « مالكلا ةبسن

 : نيتهج نم ةرعاشألاب

 يبأ ىوتف نع لاق هللا همحر ةيميت نبا خيشلا نأ : ىلوألا

 اهيف ( اذه فرعي فسوي روتكدلا خيشلاو ؛ هذه لمحم



 ىلإو ( اهيف لاق ةددعتم لئاسم نع اهب لكس دق ةنسح ءايشأ

 . ةلأسملا رخآ

 هلاق ام لوانتي ( ةنسح ءايشأ اهيف ) خيشلا لوق : لوقأف

 . ةيميت نبا خيشلا هلقن امم ةرعاشألا تح يف دمحم وبأ خيشلا

 نورظتني اونوكي مل دهعلا كلذ يف ةرعاشألا ما نإ مث

 نومرتحم ةمئأ مهلكو « ًاعافد وأ ةئربت هللا همحر خيشلا نم

 : خيشلا ةليضف اي ريفكتلا لوح رودت ةيضقلا نأ : ةيناغلا
 رظنلا فرصب ةلاضلا قرفلا نمض مهفينصتو لالضلاب مكحلاو

 هتمهف امك كلذ ىري ال خيشلا نإ لب « مهنع خيشلا مالك نع

 . همالك نم

 نم مهريغو ةيرعشألا ىلع لالضلاب مكحلاو ريفكتلا ةيضقف

 لثم مالسإلا ءاملع نم رابك ةمئأ ىلع مكحلا ىلإ انرجي قرفلا

 لثمو يوونلا مامإلا لثمو « يرابلا حتف بحاص رجح نبا ظفاحلا
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 لادم يراصنألا ايركز مالسإلا خيشو « نيرسفملا خيش يبطرقلا

 . ةمئاقلا رخآ

 :ةداسلا تارضح

 رفكي تاعامجو قرف نيب داحتا الو عامتجا نوكي نل هنإ

 كلذلو « لالضلا لهأ نم اضعب مهضعب ربتعيو اضعب مهضعب

 : لوقأو ةوق لكب يدانأو دكؤأ

 ءاكحألا كنتو: تايلكلا هذه دس يف. ةليدمتا يعاب

 نيملسملا فوفص نيب قرفت ىتلا ةماعلا تاقالطإلاو ةرئاجلا

 . ةدوقفم عامتجالا ةطقن نإف الإو مهعومج تتشتو

 ىف نولخ دي ال نيرضاحلا ناوخإلا نم ريثكو « هل سيل تقولا

 نأ وجرنو هيلع دك ؤنو انه انمهي يذلا امنإو . هتايئثزج صصخت

 ةيضق ىلع ديكأتلا وه هتايصوت ىف ميركلا ءاقللا اذه هنضتحي
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 ةيرعشألا ىلع ةلالضلاب مكحلاو ةلملا نع جارخإلاو ريفكتلا

 . قرفلا نم مهريغو

 ةيقنتلاو ةيفصتلا نأ ىرأو ىتملك ماتخ ىف دك وأ ىننإو

 ةرواحضلاو ةمهافملاو ةعجارملاو ميوقتلاو ليدعتلاو حيحصتتلاو

 :: ةيفلس :. ةيرعشأ .. ةيفوض .. فارطألا عيمج نم ةبولطم

 يملع ينيد يركف جهنم لك نإ : ةدعاق نم اقالطنا « مهريغو

 , ةيلمعلا ةيناديملا ةيداهتجالا دا ةيبازسما دبال

 ا ع ايفل 01 ٠

 . هيلع همالسو هللا تاولص ىفطصملا هب دصقيو « ربقلا اذه

 نورختفي نيذلاو « امبرك الضفو اميظع افرش هب مهل نأ نوري

 ىلع مئاقلا يعرشلا حيحصلا فوصتتلا كلذ « هيلإ باستتنالاب ظ

 01 ملسو هيلع هللا ىلص هلوق ىف دسجتملا ناسحإلا ماقم

 نور طعتم نيملسلا رك رن قيدتللا مارق قانا هللا نعت
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 اهليدعتو انتاررقمو انجهانم يف رظنلا ةداعإب مكنوبلاطيو مكنم

 مءالتي امبو عقاولاو لاحلاو قحلا بساني امب اهحيحصتو اهميوقتو
 ةلود اهاعرتو ةدحاو ةكلمم اهمضت يتلا ةينطولا ةدحولا عم

 ءانبأك ةدحاو ةرظن - بسحن اميف - عيمجلا ىلإ رظنت « ةدحاو

 نأو مونضرو اودخأي نأو مهقوقح اولاني نأ بجي ؛ ديلاو لجر

 نيلئاق تابجاولاو قوقحلاو ةمحرلاو فطعلا يف ًاعيمج اوواستي
2 

 . مك دالوأ نيب اولدعاو هللا اوقتا : اعيمج .٠ مج

 كيني ىلا ةعدقلا ةيملعلا سزاذملا ىفعتل ايسيسر حامسلاب

 يانلاو ررملا لولا ىعلاعلا ههنلا سيردعما قياس ءاملحلا راك

 ىلع ىضم ىتلا ةيتلوصلا ةسردملا لاثملا ليبس ىلع ةمئاقلا

 جهنم اهل ناكو ( ةنس نورشعو ةغم )١ نرق نم رثكأ اهسيسأت

 ىف ةصصختملا ثارتلا بتك ىلع دمتعي ربتعم ررقم ىملع

 قارا ممجو ىننلا رات ةيفل لاو يلو يراحبلا نكي هياهتاب
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 يه يتلا ةيثارتلا بتكلا نم كلذ ريغو نيلالجلا ريسفتو بللاو
 مدعي ال نأ يغبني :ي يتلاو ىلوألا انجهانم دعاوقو انملع لصأ

 دحاو ةبسنب ولو انئانبأ نم اهيلإ عوجرلاو اهعم لماعتلا ديجي نم

 . ةكملا يف

 حتف ةهج نم يتأي اذه نأل يملعلا مدقتلا يفاني ال اذهو

 قرط يف ةنورملاو ميلعتلاو ةيبرتلا جهانم عيسوتو ةفرعملا باوبأ

 . اهقاوذأ ددعتو اهجهانم عيونتب سيردتلاو سردلا

 وهو ديدج روطتم اذهو « لصألا وه ربتعي يثارت ميدق اذهف
 برغملا يف جراخلا يفو ؛ ميلعتلا رطأ عيمج ىف ماعلا عئاشلا

 هذه لك « ايزيلامو ايسينودنإو ناتسكابو دنهلا لثم قرشملاو
 جهانملا تاذ سرادملاو ةيموكحلا ةماعلا سرادملااهيف دالبلا

 نكامألاو ءامسألا نييعت مكل ركذأ نأ متدرأ ولو « ةيثارتلا ةميدقلا

 قيفوتلا هللابو اذه . كلذل دعتسم ينإف



 ىسحل ىكلاملاي ولع نب دمحم ديسل /كلخادم

 . ماسم ه١5١ / ةدعقلاي ذا ءاثالثلاموي

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو « نيملاعلا بر هلل دمحللا

 . نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس نيلسرملا

 اذه ميظنت ىلع نيمئاقلا ناوخإلل لودبملا ركشلا .::ًالوأ

 تارمث نم نإو . ةريبكلا مهتاناعمو ةميظعلا مهدوهجب راوحلا

 نيبو اننيب تناك يتلا ةموهوملا روسجلا رسك ةنسحلا راوحلا اذه

 ةدوملاب ءاقللا متو يه ترسك هلل دمحلاو « انناوخإ نم ةلمج

 اه اجت ىطستو ىقمادللا لاس هةيقو

 يل نكل « اهب ىنتعمو ادج ةزاتمت اهعومجم يف تايصوتلاو
 ظ . ناتظحالامو هيبنت

 اهيلإ انعمتسا يتلا هذه تايصوتلا يف ءاج هنأ ( هيبنتلا )

 هذه ( ريوطت ) ةملك : لوقأ انأو . ( جهانملا ريوطت ١ ةملك
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 يذلا ليدعتلا لمشت ال ( ريوطت ١ ةملك نالادبا يفكت ل

 . هب بلاطن

 ا

 ةيسبفلا دعوا ررقم يف ًاصوصخو جيل يف ف ليدعتلا وه

 لالضلاو كرشلاو رفكلاب مكحلا قالطإ نمضت يذلا ةيساردلا

 شيعيو اهعم شيعن ىتلا ةيمالسإلا بهاذملاو قرفلا ضعب ىلع

 يصخشب قلعتت الو ينصخت ال امهالكو ناتظحالملا امأ

 ةامص نينو ة د مآل دع ناش يف رظنلا ةداعإ : :ىلوالابك

 ريسفتلاو ثيدحلاك ةقيقد ةيملع تاصصخت ىف هاروتكدلا

 زكارمو ةيرادإ لامعأل اوليحأو سيردتلا نع اوفقوأ ءالؤهو

 ةرئاد نع عرخت ال ةيعفاو ا ةيركف ةئاقذؤاتح اجذلا ثيحب

 : مالسإلا ]
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 ام  هاروتكدلا ةداهش نولمحي ةذتاسألا نم ريثك كانه

 مهؤامسأو - اهيلإ انرجي ثحبلا امنإو تاعماج يمسأ نأ بحأ

 ءامسألا هذه اوذخأي نأ راوحلا ومظنم بحأ اذإو « اندنع ةفورعم

 . ةدوجوم هذهف اهيف اوعجاريو

 اذه نضتحي نأ ىلع دك وأ نأ بحأ : ةيناثلا ةظحالملاو

 ء ءاضقلا ماسقأ صخألابو ةعيرشلا تايلك ىلع ديكاتلا راوحلا

 ةقطنم لك ءانبأ نم ةلمج رايتخاب «يلاعلا ءاضقلا اذه عمو

 ءاضقلاب موقي نم مهنم جرختي ىتح ءاضقلا ماسقأ يف ةساردلل ظ

 . اهسفن ةقطنملا ءانبأ نم نوكيو هتقطنم يف

 تسل الوأ انأف ء. يصخش ضرغل ًابلط وأ ابصعت سيل اذهو

 ةقشلا داجيإ ىلع دعاسي امثوهامنإو « بابلا اذه لهأ نم

 . نينطاوملا نيبو لدع باتكو ةاضقلا نيب نانعمطالاو

 ةكم مكاحم ىلإ سوململاو سوسحملاب الشم انرظن ولو
 اهيف ةاضقلا ةبسن دجن مك « ةرونملا ةنيدملا مكاحم وأ ةمركملا

 ةمرككملا ةكم ءانبأ نم اهسفن ةقطنملا لهأ نم لدع باتكو
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 . ةئملا يف دحاو الو دجن ام « ةرونملا ةنيدملاو

 ةفرعمب اهيف شيعي يتلا هتاداعو هلهأو دلبلاب يضاقلا ةفرعمو

 ام ثيداحألا يفو . ةلادعلا قيقحت ىلع هدعاست هفارعأو هديلاقت

 مهيلع ىَلو موق ملسأ اذإ ناك ملسو هيلع هللا ىلص هنأ ديفي

 ظ . مهنم أدحاو

 ةيمالسإلا راثآلا ةلأسم يف رظنلا داعي نأ وجرأ كلذك

 مهت يتلا ةرونملا ةنيدملاو ةمركملا ةكمب قلعتي اميف ًاصوصخو

 ةميدقلا ةدوجوملا ةفورعملا ةيمالسإلا راثالا نم ريثك اهيف « ملاعلا

 اهل ضرعتلا مدعو اهب مامتهالا يغبنيو اهيلع ةظفاحملا يغبني

 . ةلازإلاب وأ مدهلاب
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 يىنسحلاي كلام يولع نب دهحم ديسلل ىرخأة لخا
 يبالطلاط اشنلا لوح

 عقب اه ىلإ دل فارق اسيق زج رتطم مل عيماقلا لانفافلا ذاعتالا

 يفصاللا وأ يفيصلا يبالطلا طاشنلا يف ( ابلاغ : لوقأو ) ابلاغ
 هذه ينعي اهنأكو « ةنيعم ةصاخ راكفأل ةصاخ تاهيجوت نم

 ىعافد ىموجه بابش ةئيهتل ًالعف تاركسعم نع ةرابع ةطشنألا

 نأ ىغبني 1 لاقو ةلأسملا هذه بلاط وبأ خلا لوانت دقو

 2 ؟ تاركسعملاو ةطشنالا هذه ىف مدقي اذام ؛ فرعن

 هرجي اميف لوخدلا نم هل ريخ هلزنم يف باشلا ىقبي نآألو

 هدهاشن ام وهو « ةروكشم ريغ تافرصت نم ركسعملا اذه هيلع

 . ةبترملا هكسانم ءادأ دعب طاشنلا اذه نم نيعجارلا انئانبأ نم

 ةطرشأ نم ةيفيصلا تاركسعملا هذه ىف عزوي ام ىسنن الو
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 ديدنتلاو دودرلاو موجهلاب ةءولمم ىواتفو لئاسرو تابيتكو

 تافارخلاو عدبلاب مهفصوو 2 ملعلا بالطو ةمأآلا ءاملعب

 . ميظعلا ىلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو تالالضلاو
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 ىنسحلا ي كلام ايولع نب دهحم ديسلل ىرخأة لخادم
 ىنرقلاض ياعروتكدلاة لخادم ىلع اقيلعت

 رظنلل ةنجل ليكشتةرورضب الوأ لاق يذلا
 ةينسلارردلا اهنمو ؛ ةيملعلابنكلا يف

 ) اذه هحارتقا نع عجارتم هنأ نلعأ ىرخأ ةسلج ىف مث

 : هلوقب اذه ىلع يولع نب دمحم ديسلا قلعف

 ىغبني ام ليدعتب ةبلاطملا اذه انءاقل نضتحي نأ بلاطأ ىنإ

 روتكدلا خألا هب بلاط امب بلاطأو « ةيساردلا تاررقملا ضعب يف

 . اهليدعتو اهميوقتو

 بسح هقلغأ مث َ هحتف يف هعم نحنو ؛ بابلا حتف دقو

 ىف هعم انسل انكلو . هقح نم اذهو « هيأر ريغتو هداهتجا

 . ( قالغإلا ١

 رفكلاو كرشلاب مكحلا قالطإ مدع ىلع ديكأتلا ىرن امك

 ررقت نأ نكميو « ءارألاو بهاذملا هذه باحصأ ىلع لالضلاو
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 ريغلا عم لوخدلا نود ةيباجيإلا اهتهجو نم ةيمالسإلا ةديقعلا

 . ةضيرع تاداهتجاو ةعساو تاهاتم يف

 اهتحص يف كوكشم بتك ضعب كانه نأ : ًاضيأ فيضأو

 هذه باسح يف لخدت نأ بجاولاف « اهباحصأ ىلإ اهتبسنو

 هللا دبع باتك : كلذ نمو « اهرشن مدع لقألا ىلع وأ ةنجللا

 مامإلا جردأ ثيح ( ةّتسلاب ىمسملا ) لبنح نب دمحأ مامإلا نبا

 اذهب اذه هللا دبع دقع دقو . همتشو لالضلا لهأ يف ةفينح ابأ

 يبأ يف خياشملاو يبأ نع تظفح ام : ناوتنعن اكان عوضوملا

 .( 4١١ ١5ال ) ةرقف نم « ةفينح

 ملاس نب ديعس نب دمحم روتكدلا باتكلا ققحم لاق

 نوكي نأ دبال هنأ كانهدنلا ن7 باتكلا ةمدقم يف يناطحقلا

 لصت نل نكلو « ءاطخأ هللا دع نا امك ءاطخأ ةفينح يبأل

 اذه نضاوسمللا نفعت ىف ربك: يذلا دحلا ىلإ ةفينح يبأ ءاطخأ

 !! ةورع .. ةورع مالسإلا ىرع ضقني هنأ اهنم يتلاو « عوضوملا
 هرقن ال ءاطخأ هلف « ةفينح يبأ ءاطخأل ًاريربت سيل اذه : لوقأ

 فر



 ةيلافوفل زك نأ فان ل تامه كلو هاايولع

 هذه يف حصت مل يتلا تارقفلا ترصح دقو : لاق مث

 ءافعض وأ ليهاجم قيرط نع يورسم اهبلاغ لب بلاغللا
 ددع تدجوف « ليدعتلاو حرجلا ءاملع هركذ امب مهيف حودقم وأ

 ظ ارك ذم رفا ربك كلارقنلا هاله
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 ءاقل يف يكلاملا يولع دمحم ديسلا اهاقلأي تلا ةيلاجتررالا ةملكلا
 ريزعلا دبع ني هللا دبعر يمألاي كلم اومسلا بحاص دهعلاي لو

 ها١١/١١/474 تبسلام وين ضايرلاب دوعس لآ

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 نيلسرملا فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو نيملاعلا بر هلل دمحلا

 . نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو دمحم انبيبحو انديس

 أدب يتلا ةيآلا يهو « ريخ وه يذلاب حتفتسأ ينإف : دعب امأ

 اونمآ نيذلا اهيأ اي لذ سلجملا لوأ يف أرق يذلا هّللا يف انوخأ اهب

 . 4 ًاديدس ًالوق اولوقو هّللا اوقتا

 ةكرابملا ةوطخلا هذهب ريمألا ومس اي هب متمق ام نأ ربتعأ ينإو

 وه « ةبيبحلا انتكلمم خيرات يف نوككت ةرم لوأل يه يتلا ةليلجلا

 اننأل ء ديدسلا لوقلا بابل حتف وه « ديدسلا لوقلا باب نم

 ةكرابملا مايألا هذه يف انيلع هب لضفت امو هتمحرو هللا لضفب

 تارحت تيضف ل امل ءانقللا اذه يف اهيف انك يتلا ةدوضتلاو

 يلاعم يلبق نم اهنع ثدحت ةميظع دئاوف كانه تناكو ةريثك
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 ىتلا هدئاوف لجأ نمو . ءاقللا دئاوف نع هب ربخأ امب حلاص خيشلا

 نيبو اننيب تناك يتلا قراوفلاو زجاحلا رسك وه اهب سحن

 . راوحلا اذه ىلإو ءاقللا اذه ىلإ هذه مكتوعد الول مهارن الو

 دومجلا باذأ - ىلاعتو هناحبس هّللا لضفب  راوحلااذهف

 ةبلط نم ريثك نيبو اننيب تناك يتلا ةموهوملا قراوفلا مدهو

 هّللا لضفب كش الب هلك اذهو ءابدألاو نيركفملا نمو ملعلا

 هذه ىف دالبلا هذه ىلإ متدعأ  اضيأ هللا لضفب - مكنإ مث

 ميظعلا لحارلا مامإلا مكدلاو هب ماق ام خيراتلا يف ةليلجلا ةوطخلا

 عمجو ةريزجلا دحو ثيح - هللا همحر - زيزعلا دبع كلملا

 ااا ووو والا ا ةملكلا

 1 نول د

 دهاشم وهاممو هركذل ةجاح ال امث ثدح ام ثدح مث
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 ةرواحم او ةحراصملاو ءاقللا نم ةكرابملا ةوعدلا هذهب متكجو

 لضفلا اهيف نوكيسو « ريبكلا ريخلا اهيف نوكيس يتلا ةمهافملاو

 نطولا ةملك عمجو اعيمج نيملسملا ةملك عمجل ميظعلا

 1 ىلاعتو هناحبس هللا لضفب هئانبأو هناوخإو هباحصأ ديحوتو

 امو ًاعيمج هب سحن ام مكل لقنأ كرابملا سلجملا اذه يف انأف

 . ليلجلا فقوملا اذه يف هب متمق امب هب رعشن

 ددسي ىلاعتو هناحبس هللا نأو قيفوتلاب ىلاعت هللاوعدنو

 نأو ريخلا ىلإ مكديب ذخأي ىلاعتو هناحبس هللا نأو مكاطخ

 . نال ل را ندر ا ينال اذ نم هالله ةتفعي
 هبحصو هلآ ىلعو دمحم انالومو انديس ىلع هللا ىلصو

 اعلا هبردشلل نمل

 ا/ا/



 قرفلا ىلع ةيميلعتلا عهانملا يف رفكلاو كرشلا باقلأ عيزوت

 د ا اوان لوجو امل اب كس اد للد 2 ط ل2220 ل0 86656 466 ه6 كو د جمع نكن 4 ك6 16 6 ع 8ع نجهل لل الا نط ةيمالسإإلا

 ها ماسقأ ةئ ةثالث ىلإ ديحوتلا ميسقت ريفكتلا بابسأ مهأ نم
 00 ا ا ىلوألا ةلخادملا

 0 ا ل تسييس جيناقلا ةلخادملا

 او ممل ع ههه 22 0 كالا هج عل ن1 نحل د 8 لطم تمام عي كاملا كمال و فك ءاماج كم9 جال د عد قو قع لع ةثلاغلا ةلخادملا

 ل ةعبارلا ةلخادملا

 0 بسسس ةيسفاخلا لخادم ا

 ب ب 16 يبالطلا طاشنلا لوح ةلخادم

 532111 .-- ةيملعلا بتكلا يف رظنلل ةنجل ليكشت لوح ةلخادم

 دهعلا يلو مامأ ثحابلا اهاقلأ يتلا ةيلاجترالا ةملكلا

 0 زيزعلا دبع نب هللا دبع ريمألا يكلملا ومسلا بحاص
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